2020: EN NOE ?
Wat een jaar !!
Het zag er in februari nog zo prachtig uit.
Een volle kalender en opdrachtboek.
2020 zou een ‘jubeljaar’ worden voor
Cultuurwerkplaats Zeezicht.
En toen kwam medio maart: de agenda werd
leeg geblazen.
Met deze week de apotheose : de algemene
lockdown.
Eigen schuld, dikke bult!

Verder hebben we uitgebreid de tijd gehad
om de ‘rommel’ van de verhuizing in 2019 op
te ruimen !
De ‘opbrengst’: 17 ton gelamineerd hout
afgevoerd per container; 5 ton ijzer afgevoerd
met het aanhangwagentje; talloze containers
gevuld met overtollig geworden materiaal
[netjes gescheiden].

De showroom van 1000m2 leeggemaakt. Veel
maatschappelijke organisaties / initiatieven
blij gemaakt met goed bruikbaar meubilair
en/of apparatuur.
Opslagruimte voor de licht-/geluidapparatuur
met 1/3 vergroot !
EN NOE ?
Zijn er dan geen leuke dingen gebeurd in
2020? Het was het jaar van het grote
opruimen! Allereerst hebben we in februari de
winter-versie van Parc Urbana op de
binnenplaats van de Vondst afgebroken en
afgevoerd. We waren toen nog in de
verwachting dat het elders hernieuwd
opgebouwd zou worden, maar helaas is dat
om de bekende reden niet meer gebeurd.

EN NOE ?
Ook nog écht leuke dingen gedaan ???
Zeker wel:
Een nieuw festival het levenslicht laten zien !!
“ Playa Urbana …de zomersessies…”

Een leuk project met een fijne samenwerking
met de ontwerpend kunstenaar Krijn de
Koning. Dat smaakt naar meer!

In een tijdelijk openluchttheater op het C-mill
terrein hebben we, in nauwe samenwerking
met Poppodium de Nieuwe Nor, in zes
weekenden maar liefst 25 acts op het podium
gehad. Van pop tot folk, tribute band tot
singer songwriters, veelal uit de regio hebben
acte de présence gegeven.

Veel enthousiaste reacties op sfeer, variatie,
laagdrempeligheid, toegankelijkheid geoogst.
Dat smaakt naar meer. Maar of er een tweede
versie komt hangt af of we er in slagen, met
hulp van de Gemeente Heerlen en de
Provincie Limburg, de opgelopen financiële
‘scheur in de broek’ gerepareerd te krijgen.

In een ‘strand decor’ werden diverse televisie
programma’s opgenomen. Het meest spraakmakende is de serie [5 uitzendingen] nonsens
TV [15 minuten afleveringen absurdistische
scenes van ongelooflijk nietszeggend niveau].
‘Water nao Ziëe’: Duf maar leuk !!

Bij voorbaat onze excuses !!
Wij bieden deze excuses aan mede namens de
makers [Raymond Clement / Paul Logister /
Ivo Rosbeek / Roger Lataster / Kay Clement]
en de techniekers [Omroep Landgraaf en
Smart Productions]. Uitzending: via Omroep
Landgraaf, www.zeezicht.tv en diverse sociale
media.

EN NOE ?

EN NOE ?

Nog meer leuks: jazeker !!
We zijn [weer] TV gaan maken.
Een deel van de opslaghal van Zeezicht Eventsupport werd omgetoverd tot een prachtig
zandstrand[decor] met strandtentje. Voor ons
is het maken van een Tv-studio geen onbekend ding, zie bijvoorbeeld onderstaande
foto van een open dag van de Hoge School
Zuyd in 2018 op de oude “Schelsberg-locatie”.

Nog meer televisie: ‘FAKTOR30’.
Inmiddels meer dan 20 afleveringen zijn er
opgenomen van dit opzwepende programma,
waarbij regionale DJ’s steeds een 30 minuten
durende set hebben samengesteld met
muziek uit zeer verschillende muziekstijlen.

Opgenomen worden de sets in het steeds
wisselende decor van het Zeezicht-strand in
de studio. Leuke televisie om te kijken en te
luisteren.

Het programma wordt mede geproduceerd
door Omroep Landgraaf en Smart
Productions. Uitgezonden wordt het op
Omroep Landgraaf, Zeezicht.TV en meerder
sociale media.

2021: EN NOE !!
* Project 1e halfjaar 2021: “Licht in de Stad” .

EN NOE ?
Buiten de deur hebben we geholpen bij:
* de realisatie van de Open Dag bij Schunck*,

Doel: het opvrolijken van de stad door het
tijdelijk invullen van leegstaande etalages met
kunst en kunstnijverheidsartikelen gemaakt
door regionale kunstenaars onder het motto
‘not made in China’.

* het Zomers Carillion 2020 project, een
geweldig initiatief van Heerlens beiaardier in
de Pancratius kerk,

* SWETT RIDE 2020: een stevige fietstocht
door de Limburgse en Belgische heuvels.

De tentoongestelde items zijn via een speciale
website te koop.
Iedere twee maanden zullen de etalages qua
‘look and feel’ worden aangepast aan het
actuele seizoen. Partijen die mee willen doen
met dit project [als pandeigenaar / makelaar /
kunstenaar] kunnen zich melden bij
info@zeezichtheerlen.nl . Meer info is te
vinden op de website www.zeezichtheerlen.nl.
Gekochte items kunnen op afspraak worden
afgehaald bij Bergzicht 2.0 [Geleenstraat 61 /
het oude Spashoes].

EN NOE !!

EN NOE !!

* Project : Bergzicht 2.0

* Project : mobiel Kijkdozen museum

Er komt weer een speciale nevenvestiging van
Cultuurwerkplaats Zeezicht in het Centrum
van Heerlen: Bergzicht 2.0 !!

Na de schitterende ervaringen van Bergzicht
1.0 [gevestigd in de oude Sporthuis Diana
winkel] is het nu weer tijd voor een nieuwe
versie van dit ‘pop up’ initiatief.
De ‘concept store’, zoals een dergelijk project
in goed Nederlands wordt genoemd, wordt
gevestigd in het voormalige Spashoes in de
Geleenstraat op nr. 61.

Bergzicht 2.0 zal onder meer een winkel,
spellentuin, theaterwerkplaats, expo ruimte
en televisie- en radiostudio omvatten.
Primaire doelgroep zullen basisschoolleerlingen en hun [groot]ouders zijn.

Dit hadden we nog niet, maar zal zó leuk zijn.
Het basisconcept is simpel: seizoensgebonden
kijkdozen [laten]maken in ontwerpateliers van
kunstenaars i.s.m. kinderen, die vervolgens in
de vorm van een mobiel kijkdozen museum in
de openbare ruimte of in binnen-locaties
tentoongesteld kunnen worden.
De kisten hiervoor [die als ‘overdoos’ zullen
dienen voor steeds 6 kijkdozen] zijn al binnen.

Begin 2021 zullen we beginnen met het
voorzien van diverse creatieve plekken in de
regio van ‘binnendozen’ die thematisch of
naar eigen inzicht gevuld kunnen worden.
Hierbij wordt gedacht aan basisscholen,
buitenschoolse opvang, zorginstellingen, enz..

Zin om mee te doen: info@zeezichtheerlen.nl
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EN NOE !! : VEEL ZORGEN

Projecten in voorbereiding :

* zorgen dat we allemaal gezond blijven !

* Nog meer WWW.ZEEZICHT.TV :
- live registraties in Bergzicht 2.0 of Zeezicht
van kinder- en jeugdtheater, singer/songwriters , cabaret en standup comedians,
muziekdocenten en hun leerlingen, DJ’s,
spirituele bijeenkomsten, praatprogramma’s,
historische sitcom’s etc.

* zorgen voor de centen om dit allemaal te
kunnen blijven doen !
* zorgen voor het vinden van partners om dit
alles op een goed niveau te kunnen blijven
uitvoeren !
* zorgen dat we er lol in blijven houden !
* zorgen voor elkaar !!

* Project : ‘Vet Cool’
- activiteiten gericht op het bevorderen van
een gezonde leefstijl bij basisschoolkinderen
met aandacht voor voeding en beweging.
Doelgroep zijn kinderen met en zonder overgewicht.

HET ZIJN GEKKE TIJDEN !

* Project : ‘Werk aan de Winkel’:
- activiteiten gericht op de relatie tussen
kinderen, natuur en techniek [vaste locatie én
mobiel].

